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PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych jménem Zastupitelstva obce Vitín
a jménem svým co nejsrdečněji poděkovala všem níže
uvedeným spoluobčanům, kteří se
podíleli
sponzorskými dary na Dětském dnu v naší obci dne
5. června 2010.
Velmi si vážíme Vaší pomoci , která nám umožňuje
zabezpečit pro děti odměny pro soutěž v rybolovu i
pro soutěže na sportovním areálu a dále vždy zajistit
nějakou zajímavou ukázku, jako tomu bylo v letošním
roce - ukázka sokolnictví panem Zalešem.
Poděkování patří též všem spoluobčanům, kteří nám
pořadatelům pomáhají při soutěžích , zajišťují
ozvučení a hudební doprovod, zajišťují občerstvení
atd.

DĚKUJEME .
SPONZOŘI LETOŠNÍHO DNE DĚTÍ:
Ljuba a Pepa Šrámkovi
Zuzana Sýkorová
Jitka Jozová
Vilém Sýkora
Jaroslav Linhart
p. Kratochvíle
Milan Dušák
Zdeňka Kyrianová
Monika Járová
Soňa Járová
Dagmar Vodová
Milena Jindrová
Alena Jozová
firma HANÁK, která
Adéla a Josef Sýkorovi
sponzorovala ceny
v rybolovu
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Úřední hodiny obecního úřadu:
pondělí: od 18.00 hod do 20.00 hod
středa: od 18.00 hod do 20.00 hod
každou první sobotu v měsíci : od 9.00 hod do 12.00 hod
Knihovna:
pondělí: od 17.00 hod do 19.00 hod
email adresa na obecní úřad:
obec.vitin@volny.cz
webové stránky: www.vitin.cz
Otevírací doba místního obchodu:
pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek: od 8.00 hod do 11.00 hod
pondělí, středa, pátek
od 14.30 hod do 17.00 hod
sobota:
od 8.00 hod do 11.00. hod
Otevírací doba sběrného dvora v Ševětíně:
středa:od 15.00 hod. do 18.00hod sobota:od 9.00hod. do 12.00hod

Jubilea:
Krásné životní jubileum oslaví v červenci paní Dvořáková Miluška.
Dovolujeme si touto cestou jménem Zastupitelstva obecního úřadu
Vitín popřát hodně zdraví, spokojenosti a pohody do dalších let.
Různé:
Vážení spoluobčané, pokud máte zájem přispět článkem do dalšího
čísla „Vitínského Zpravodaje“, prosíme zašlete příspěvky na adresu
rtomandlova@t21cb.cz nebo je můžete předat na obecní úřad do
první poloviny září roku 2010. Rádi zveřejníme Vaše návrhy a
komentáře.
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Stanislava a Pavel Flutkovi
Leona a Jiří Kocandovi
Martina a Dalibor Krčkovi
Jana Partlová
Láďa Pišan
Pavel Petřík
Ing. Josef Paseka

Havlová Jitka

REKLAMA
Den matek 2010

Sportovně-kulturní program TJ Sokol Vitín 2010
Předání dětského hřiště a divadelní představení pro děti

Dračí lodě
3.7.
Fotbal
10.7., 18.7.,
Tenis
23.7., 24.7., 4.9., 18.9., 28.9.
Cyklovýlet
31.7.,
Volejbal
7.8., 28.8.,
Malá kopaná
14.8.,
Děti maškarní 15.8.
Cyklovýlet děti 28.8.
Zakončení léta 29.8.
Výlet Kleť
11.9.
Pouť Chotýčany 26.9.
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Vyhlášení vítězů v rybolovu

Věci, co do lesa nepatří

Jeden slepý a druhý jej naviguje
Sportovní odpoledne na hřišti

Pomeranč, jablko, hruška, švestka, rajče atd.
.
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3

10

Další hrou byl hod šiškou na terč na stromě. Někdo strom
netrefil vůbec a někdo ( Míša Flutka ) terč trefil pětkrát z pěti
pokusů !
Poslední pergamen naznačoval, že jsme již blízko pokladu. Děti
se rozběhly hledat na všechny strany. Po chvilce pátrání jej
našly ve vykotlaných pařezech. Krásné bylo sledovat, jak
obrovskou radost mají z nalezeného pokladu (foto).
Myslím, že to bylo krásně strávené odpoledne a i počasí nám
mimořádně vyšlo. Hlavně se některé děti po dlouhé době
proběhly po lese a poznaly nové kamarády. I já si pamatuji více
jmen dětí než na začátku soutěží .Těším se na další společné hry
pro děti ve Vitíně.
Daniel Chalupa

Rybičky,rybičky,rybáři jedou

Trojhlavý drak
9

Dětský fotbalový turnaj Ševětín
Zásluhou trenérů nejmladších fotbalistů Ševětína Renka
Stoklasy a Luboše Chovance se v sobotu 27.března v místní
tělocvičně uskutečnil, v letošním roce již druhý, sálový
fotbalový turnaj. Bylo na něj opět pozváno i družstvo zastupující
naši obec Vitín , složené z části z dětí místních a z části z dětí ,
které spolu s rodiči neváhaly přijet posílit naši skromnou sestavu
z krajského města. Děti tak měly možnost poprvé vyzkoušet své
fotbalové dresy ve spojení s novými štulpnami a trenkami , které
jim díky pani starostce J.Havlové, zakoupil před Vánoci obecní
úřad. Konečně se tedy k parádním výkonům na hřišti přidal i
reprezentativní vzhled hráčů a hráček.. Jelikož byla zvolena
barva národní, červeno – bílo – modrá , je vzhled doslova
reprezentační ! Pořadatelům se tentokrát podařilo zajistit účast
fotbalových přípravek SK Ševětín, Tj Dolní Bukovsko,
SK Lišov ( momentálně třetí tým okresní soutěže ) a čtvrtým do
party byl náš tým „Vitíňáci a spol.“. Na turnaj jsem odjížděl
trochu s obavou , zda se nám podaří dát dohromady alespoň dvě
čtyřky na střídání .To se nakonec kvůli zranění jedné z opor
týmu Vláďi Božovského nepodařilo. Zbytek týmu se tak musel
vyrovnat jak s malou herní praxí v tomto období , tak s tímto
nepříjemným oslabením. Do turnaje jsme vstoupili zápasem s
jedním z favoritů turnaje , týmem Lišova . Skoro celé utkání
jsme dotahovali jednobrankové vedení soupeře, aby se nám
nakonec podařilo skóre vyrovnat a vybojovat první cenný bod .
Začátek zápasu jsme trochu podcenili ale i remíza s takovým
soupeřem je úspěchem. Střelcem našeho gólu byl Kubík
Stránský .Ve druhém utkání jsme nastoupili proti SK Ševětín ,
našemu rivalovi z vedlejšího městyse. Tento zápas jsme již
dokázali vyhrát 2:0 a potěšit naše věrné fanoušky. Škoda jen , že
jsme naši místy drtivou převahu ,nedokázali korunovat více
góly. Asi kluci šetřili svého kamaráda Honzíka Hovorku , který
nastoupil v brance za svůj „mateřský klub“ . Nutno dodat , že se
tentokrát „Bukováci“ opravdu dobře připravili a vzali s sebou ,
obrazně řečeno, snad všechno co ve vsi kopne do míče .
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Zvláště nerovný boj pak s nimi svádělo mužstvo Ševětína , kde
dostali šanci i „prckové“, kteří s fotbalem úplně začínají a byli
vzrůstem až o dvě hlavy menší ! ( viz foto )
Podobně jsme na tom byli i my „Vitíňáci“, ale přesto jsme v
tomto zápase podali náš nejlepší výkon na turnaji.
Po bezbrankovém a zcela vyrovnaném, co se týče hry, prvním
poločase , jsme ve druhé půli na soupeře doslova vletěli a gól
visel ve vzduchu. Brankář soupeře Jarda Trnka však opět
potvrdil svou kvalitu .
Žádná z našich střel v síti neskončila , na rozdíl od jedné, trochu
náhodné střely soupeře z poloviny hřiště , která rozhodla nejen
o výsledku 0:1 v náš neprospěch , ale i o našem konečném
třetím místě v tabulce.
Velké šance na vstřelení gólu měla Natálka, Daneček a Matýsek
Z., ale prostě to tam nepadlo …
Ale tak to někdy bývá , jeden hraje a dělá zápas aby druhý pak
s trochou štěstí rozhodl utkání.
Celý náš tým pak ze hřiště odcházel se slzičkami na tváři a
dlouho trvalo, než se nám podařilo s ostatními rodiči všem vrátit
úsměv do tváře a vysvětlit , že i prohraný zápas může být
úspěchem.
Celý turnaj jsme odehráli pouze se sedmi hráči v poli, včetně
Natálky Johnové, která byla jedinou dívkou v celém turnaji a
patří ji obdiv všech kluků. Podle hodnocení několika přítomných
rodičů, byl náš tým nejfotbalovější a závěrečný zápas
s D.Bukovskem nejlepším utkáním turnaje !!
A kdo za Vitín bojoval ? Ríša Petřík –brankář , Natálka
„Naty“ Johnová, Daneček „Daník“ Krčka, Matýsek „Zemi“
Zeman, Kubík „Kuba“ Stránský, Matýsek „Mates“ Moravec,
Honzík „Šemby“ Schönbauer, Honzík „Vity“ Vítovec.

a otočil se, tak ten koho uviděl, vypadával ze hry. Některé
šikovné děti se dostaly až do samotného cíle hry.

Hod šiškou na terč

A máme ho!
Potěšila nás účast nových závodníků - Winter Jiří
Vítězka Martina Starczevská

Víc se nám do kapes nevejde

P.Zeman
Vitin 92
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TJ Sokol Vitín – odd. rekreačního sportu

Hledání pokladu 2010
V sobotu 17.4. se sešli rodiče s dětmi za účelem hledání
pokladu ve vitínských lesích. Sraz byl v 14.00 na hřišti. Zprvu
jsem byl trochu v rozpacích, neb na hřišti byli jen tři odvážlivci .
Po „akademické půlhodince“ se počet ustálil na úctyhodném
čísle 24 dětí a minimálně stejný počet rodičů !
Organizátoři rozvěsili po trase k hledanému pokladu
tzv.pergameny, na kterých byly napsány úkoly, které musely
děti cestou postupně splnit. Prvním úkolem bylo zahrát si
zdánlivě jednoduchou hru „Rybičky, rybičky, rybáři jedou“.
Druhý úkol byl již mnohem těžší, ale o to víc děti pobavil. Nejen
mě překvapilo, jak si s ním malé děti poradily. Takzvaný
„Trojhlavý drak“ musel dojít trasu ke kůlu, tam se otočit a jít
zpět. „Drak“ byl tvořen třemi dětmi, které měly šátkem svázané
nohy a ten kdo byl uprostřed, byl otočen zády . Opravdu nic
jednoduchého . K dalšímu úkolu jsme se přesunuli na rozcestí
u vodárny. Jeden z dvojice si zavázal šátkem oči a druhý jej
navigoval. Starší jedinci „jeli“ navigaci pravá, levá, rovně a
mladší šli jednoduše za hlasem druhého. Že to není jen tak,
postupně zjistili všichni, kdož si oči zavázali. Cestu kolem tří
stromů všichni krásně prokličkovali. Čtvrtým úkolem bylo najít
vše, co do lesa nepatří (foto). Podle toho, jak děti zarputile
hledaly další pergamen, jsem usoudil, že se jim hry líbí. Další
úkol byl naučit se hrát hru „Škatulata hejbejte se“. Hrálo vždy
pět dětí , z nichž jedno stálo uprostřed čtyř stromů a ostatní
obsadily stromy. Prostřední zakřičelo „Škatulata hejhejte se“ a
všechny musely změnit strom. Na koho volný strom nezbyl,
zůstal uprostřed a hra se hrála znovu. V další hře udělali rodiče
kruh a děti mezi nimi si za kalhoty vzadu zastrčily šátek. Každý
si pak musel svůj šátek chránit a současně se snažit vzít jej
ostatním. Komu šátek „ukradli“, musel z kola ven. Hra nazvaná
„Na stopaře“,se ideálně hodila do lesa mezi takzvanými
„mohylami“. Jeden rodič šel 25 metrů před dětmi a když hvízdl
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